
  

 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 

Kampen skole 

Postadr.: Kampensgt. 33 4024 Stavanger 

Besøksadr.: Kampensg. 33 

Telefon: 51511050 Faks: 51511051 

E-post: kampen.skole@stavanger.kommune.no  

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

Gruppe: Skolemiljøutvalget 

Møtested: Møterom 1 

Møtedato/ -

tid: 

Tirsdag 31.05.16, kl. 15.30-17.00  

Deltakere: Cecilie Christ, Kristin Søllesvik Hidle, Thomas Laudal, Tove Hagland, alle foresatte, Ellen Lassen, VO, 

Randi Hoelstad, miljøterapeut, og Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor, Astrid Khan, avdelingsleder, 

Christin Bolstad, SFO leder, Silje Ø. Deuchl, helsesøster, Sindre Larsen Eiane, elev 

 Fravær: Cecilie Christ, foresatt, Magnus Sande- Brodersen, Salma Iversen og Matilde Røreng 

Allingham, alle elever 

 

Tema : 

 

Elevenes psykiske og fysiske miljø (Kap. 9A i opplæringsloven) 

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   13.06.2016 

Sak nr.:  

05/2015-16 Godkjenning av referat fra 19.01.16 - godkjent 

Godkjenning av innkalling og saksliste - godkjent 

Saker til eventuelt 

 

06/2015-16 Evaluering av målsettingene som ble satt i møtet 19.01.16 

 

A. I forhold til å bedre elevenes psykiske miljø, kan voksne og elever arbeide 

mer med følgende: 

 

Følge vaktplanen og vaktrutinene  

Evaluering: Elevene melder med jevne mellomrom at det er for få vakter i friminuttene. 

Målet videreføres til neste skoleår. 

 

 Følge med om elever blir utsatt for krenkelser, ta dette alvorlig og sette inn tiltak på 

kort og lang sikt 

 Evaluering: Skolen følger opp alle meldinger om krenkelser. Dette må alltid være skolens 

målsetting, hvert eneste skoleår.   

  

 Fortelle elevene hva skolen gjør når elever blir utsatt for krenkelser  

Evaluering: Skolen kan informerer ytterligere. Målet videreføres til nester år. 

 

Elevene kan enda bli flinkere til å fortelle til voksne, uten å ta parti, om elever som 

blir utsatt for krenkelser.  

Evaluering: Voksne må fortsatt formidle at elevene at de har en plikt til å si ifra dersom 

medelever blir utsatt for krenkelser. Målet videreføres til neste skoleår. 
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 Skolen bør arbeide for at elevene blir trygge og tøffe nok slik at de verbalt og 

nonverbalt tar avstand fra elever som utsetter medelever for krenkelser.  

 Evaluering: Dette arbeidet er påbegynt, men bør prioriteres også til neste år. 

 

B. I forhold til å bedre elevenes fysiske miljø, har skolen arbeidet med følgende: 

C.  

Elever og ansatte må alle bli flinkere til å gi beskjed om feil og mangler i skolebygget 

og skolegården ved å melde i VOF (Varsle Om Feil) eller notere i «Vaktmesterboka».  

Evaluering: Alle, både voksne og barn kan bli flinkere til å notere/melde om feil og 

mangler ved bygget.  Målet videreføres til neste skoleår.  

 

Varmere vann ønskes i dusjene i jentegarderoben.  

Evaluering: Temperaturen er justert. 

 

Renhold av SFO lokaler ønskes rengjort etter kl. 16.30.  

Evaluering: Renholdet gjøres nå etter kl. 16.30. 

 

Nye toalettpapirholdere på elevtoalettene som gjør det lettere å få tak i toalettpapiret.  

Evaluering: Ingenting er bestemt fra Stavanger Eiendom sin side 

 

Tørkepapir på elevtoalettene bør ha en tynnere kvalitet 

Evaluering: Stavanger Eiendom skal montere nye tørkepapirbeholdere i 2. og 3.etasje 

 

Reparere ytterdørene slik at de ikke lar seg rive opp selv når de er låst.  

Evaluering: Skolen får 3 nye ytterdører på sørsiden. Øvrige dører blir rehabilitert. 

 

07/2015-16 Elevenes psykiske miljø 

 Elevene forteller om stor trivsel i vårens trivselsundersøkelse. Skolen vil fortsatt 

ha stort fokus på elevenes læringsmiljø og behandler alle henvendelser fra elever, 

ansatte og/eller foresatte som melder fra om barn som blir utsatt for krenkelser. 

Skolemiljøutvalgets foreldrerepresentant ønsker å utfordre FAU til å arbeide med 

holdningsskapende arbeid og fokusere på foreldrene som gode rollemodeller. 

 

 Samleresultat fra vårens trivselsundersøkelse: 

 

1.-7.trinn Alltid Nesten 

alltid 

Noen 

ganger 

Nesten 

aldri 

Trives du på skolen? 73 % 24 % 2 % 1 % 
 

1.-7.trinn Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Mange 

ganger 

Blir du ertet eller plaget på skolen? 74,5 % 21 % 3 % 1,5 % 
 

08/2015-16 Elevenes fysiske miljø - Hvordan er det fysiske miljøet for elevene?  

 Det er Stavanger Eiendom som eier skolebygget. Skolens ønsker til forbedring ses 

alltid i sammenheng med Stavanger Eiendoms budsjett og deres prioriteringer. 

 Ønsker som SE har prioritert på Kampen og som kommer elever og ansatte til 

gode er: 

o Oppussing i østre kjellerdel etter stadige lekkasjer. Arbeidet er ikke 

sluttført. 
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o Fasadeoppussing på østfløy 

o Nytt SFO kjøkken i kjelleren 

o 3 nye ytterdører og rehabilitering av det resterende 

o Avsug over sag i sløydsal 

 

 Andre gode tiltak er: 

o Skolehagen i Egenes kolonihage 

o Overtakelsen av 3.etasje fom skoleåret 2016-17 

 

 Flere steder på skolen, spesielt i trappehus, merkes slitasjen på vegger, gulv og 

tak. Skolemiljøutvalget ber rektor sende brev til SE med ønske om oppussing av 

trappehusene. 

 

09/2015-16 Mål for det videre arbeidet: 

1. Skolen må aktivt arbeide for å beholde resultantene fra vårens 

trivselsundersøkelse. Se tiltak som skal videreføres til 2016-17 i sak 06/2015-16 

 

2. FAU oppfordres til å arbeide med holdningsskapende arbeid rettet mot foresatte 

og fokusere på deres rolle som gode modeller for sine barn. 

 

3. Rektor sender brev til SE og ber om at vegger, gulv og tak i skolens blir pusset 

opp. 

 

Eventuelt Møtedato til høstens møte sendes medlemmene ved skolestart. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Anne Kirsti D. Grytten 

Rektor 

 


